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Wat zegt de wet..?

Art. 6:100 BW bepaalt:

“Heeft een zelfde gebeurtenis voor de benadeelde 
naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet, 

voor zover dit redelijk is, dit voordeel bij de vaststelling 
van de te vergoeden schade in rekening worden gebracht.” 
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Dilemma

• ZZP-er raakt gewond door een ongeval, waarvoor derde 
aansprakelijk is.

• Op de afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering is de 
beroepsarbeidsongeschiktheid verzekerd;

• Voor ongeval verdiende zzp-er netto gemiddeld € 4.500,00 in 
de maand;

• Na ongeval is het inkomen € 0,00

• Hij ontvangt maandelijks € 1.500,00 uit hoofde van de gesloten 
arbeidsongeschiktheidsverzekering

=> Wat is de hoogte van het verlies van arbeidsvermogen?



4

Dilemma

Wat is de omvang van het verlies van
arbeidsvermogen?

Oftewel: wordt de uitkering uit hoofde van de AOV verrekend of 
niet?

Antwoord A B

Inkomen voor mishandeling € 4.500,00 € 4.500,00

Inkomen na mishandeling €         0,00 €         0,00

AOV-uitkering € 1.500,00 €         0,00

Verlies van arbeidsvermogen…? € 3.000,00 € 4.500,00
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Parlementaire geschiedenis

In de parlementaire geschiedenis is te lezen:

“Over de vraag hoe in concrete gevallen de voordeelstoerekening moet 
plaats vinden, is de wetenschap nog niet tot klaarheid gekomen. 

Daarom laat de redactie van deze bepaling aan 
de rechtspraak de nodige vrijheid.” 

[Parl. Gesch. BW Boek 6 1981, p. 348 (nr. 4)]
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Weging van gezichtspunten…
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Den Haag vs. de rest van Nederland…
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Evenwicht? Hoezo?

A.

C.
E.
F.
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nl.linkedin.com/in/ewbosch

@ewbosch

Bijblijven…?
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Vragen?
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